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·~~ \ Regenng

Ministerieel besluit tot definitieve bescherming als monument van de
voormalige klompenmakerij De Kimpe in Kruibeke {Bazel)
DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND,
BUITENLANDS BELEID ONROEREND ERFGOED EN DIERENWELZIJN,

Gelet op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013, art1kel 6.1.1;
Gelet op het beslult van de Vlaamse Regenng van 25 JUli 2014 tot bepalmg van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regenng, art1kel 6, 1°;
Gelet op het mm1steneel beslult van 25 oktober 2018 tot voorlopige beschermmg als
monument van de voormalige klompenmakeriJ De K1mpe m KrUibeke (Bazel);
Gelet op het openbaar onderzoek dat gehouden 1s van 22 november 2018 tot en met 21
december 2018 en waarvan de behandelmg 1s opgenomen m biJlage;
Gelet op de bezwaren van de zakeliJkrechthouders waarvan de behandelmg 1s opgenomen 1n
biJlage;
Overwegende dat het waarderend onderzoek, waarvan de resultaten ZIJn opgenomen m het
beschermmgsdoss1er, de erfgoedwaarde van de voormalige klompenmakeriJ De K1mpe
aantoont;
Overwegende dat de voormalige klompenmakeriJ De K1mpe als monument h1stonsche waarde
bez1t d1e als volgt wordt gemotiveerd:
De voormalige klompenmakeriJ De K1mpe IS h1stonsch betekenisvol als een zeldzame
bewaarde matenele getu1ge van de klompencultuur m het Waasland. De s1te, gevormd door
een woonhuls van 1912, een blokstal van 1917 en biJhorende rookoven en houtopslagplaats,
1s representatief voor een beg1n 20ste-eeuwse ambachteliJke huisklompenmakeriJ u1t het
Land van Waas alsook voor de ontw1kkelmg d1e deze bedn]fstak 1n d1e penode doormaakte.
Het Land van Waas ontwikkelde z1ch vanaf het emde van de 17de eeuw tot het centrum van
de familiale klompenniJverheid 1n Vlaanderen. Het klompenmakersambacht was overwegend
een hulsniJVerheid en klemschalige nevenact1v1te1t biJ een landbouwUitbatmg. In het midden
van de 19de eeuw evolueerde de klompenmakeriJ van biJberoep tot volwaardig hoofdberoep.
Door de verbetenng van de transportmogeli]kheden, de aanwez1ghe1d van olm en populier
als grondstof, het gebrek aan grootschalige mdustneen m de reg1o en vanwege de lage
arbeidslonen, ontstonden er m d1e penode honderden ambachteliJke fam11iebedn]ven met
biJhorende mfrastructuur. Op het emde van de 19de eeuw waren de klompenmakenJen zelfs
de eerste Wase bedn]fstak d1e m binnen- en buitenland een afzetmarkt vond. Na een tiJdeliJke
terugval m het begin van de 20ste eeuw kende het ambacht een exponentiele groe1 tiJdens
de Eerste Wereldoorlog.
De opnchtmg van de klompenmakeriJ De K1mpe m de klompenmakersstreek biJ u1tstek,
kaderde volledig b1nnen deze tweede groe1fase en geldt als een Uitermate representatief en
zeldzaam voorbeeld van de ontwikkeling d1e het ambacht doormaakte.
Vanaf de Jaren 1922 veroorzaakte de doorgedreven mechan1senng een daling van het aantal
act1eve bedn]ven. D1t werd m de ]aren 1930 nog versterkt door de verhuls naar Nederland
van tal van de Waaslandse klompenmakers om te ontsnappen aan de door Nederland
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opgelegde hoge Invoerrechten. De afgenomen vraag naar klompen en de concurrentie met
goedkopere synthetische producten betekenden m de late Jaren 1940 voor vele
hUlsklompenmakeriJen het defm1t1eve emde. Het fam11iebedn]f De K1mpe werd ten gevolge
van de geWIJZigde economische context na de Tweede Wereldoorlog eveneens stopgezet. De
s1te bleef evenwel bewaard en IS daardoor één van de zeldzame aan het
klompenmakersambacht gerelateerde 1n s1tu bewaarde s1tes. De recente aandacht voor de
1mmatenele klompencultuur versterkt en onderbouwt de h1stonsche waarde van de matenele
component van dit zeldzaam ruraal erfgoed;
Overwegende dat de voormalige klompenmakeriJ De K1mpe als monument architecturale
waarde bez1t d1e als volgt wordt gemotiveerd:
De voormalige klompenmakeriJ De K1mpe heeft 1n ZIJn totalltelt een architecturale waarde.
Het behoud 1n s1tu van de blokstal, de trad1t1oneel biJhorende zone voor houtopslag, de
vroegere klompenmakerswoning en een rookoven als essent1ele onderdelen van de
klompenmakers1nfrastructuur, maakt dit erfgoedrellet UitzonderliJk.
De bakstenen blokstal opgetrokken 1n 1917 1s exemplansch voor de evolutie d1e de
klompenmakersarchitectuur doormaakte. Als vroeg 20ste-eeuwse constructie evolueerde de
blokstal tot een stevigere, meer brandvellige baksteenbouw en betrof het geen houtbouw
meer, maar qua voorkomen en typologie werd er teruggegrepen naar de trad1t1onele
bouwWIJZe en zeer herkenbare vormgeving. Alle essent1ele typologische kenmerken, zoals de
toepassmg van een laagbouw onder overkragend zadeldak op schoren, met rechthoekige
blokvensters 1n de zu1dgenchte erfgevel en een zolderverd1epmg met droogzolder bleven
behouden. De droogzolder, opengewerkt door m1ddel van stiJl- en regelwerk bedoeld om de
klompen 1n open lucht te laten drogen, bleef een typerend en onmisbaar gebouwonderdeel
en 1s ook biJ de klompenmakeriJ van de fam11ie De K1mpe duideliJk aanwezig en herkenbaar.
Ook de bmnenmnchtmg van de vroeg 20ste-eeuwse blokstal beantwoordt aan het sober en
functioneel karakter van d1t ruraal erfgoed.
De aanwez1ghe1d van de UitzonderliJk bewaarde rookoven biJ de voormalige klompenmakeriJ
De K1mpe verhoogt de representat1v1te1t van de klompenmakerss1te. Deze technische
toepass1ng werd pas vanaf de ]aren 1912 op ru1mere schaal gebruikt en was overwegend een
Waaslands fenomeen. Het rookprocédé bood de mogeliJkheld om de klompen
waterbestendiger te maken alsook om de klompen op een ongmele manier decoratief af te
werken. DergeliJke rookovens ZIJn heden slechts UitzonderliJk en fragmentair bewaard, wat
het Bazelse exemplaar biJZOnder zeldzaam maakt.
De trad1t1oneel biJhorende klemschallge zone voor houtopslag Situeert z1ch ten zu1den van het
woonhuls en de vroegere blokstal. Deze zone wordt gemarkeerd door een deels verharde erf
en een lindeboom vlakbiJ de rookoven d1e teruggaat tot de begmpenode van de
klompenmakeriJ. Deze lindeboom, geplaatst als zon- en regenwerende schermbeplanting en
als zeldzaam bewaarde gensterboom, 1s representatief voor een oud agransch gebruik.
De vroegere klompenmakerswoning werd 1n 1912 parallel aan de straat gebouwd.
Typologisch IS het gebouw te identificeren als een boerenarbe1dershu1s, exemplansch voor de
rurale architectuur. Door de schaal, de volumewerking en het st11ist1sch representatief
matenaalgebru1k, 1s de vroegere klompenmakerswoning beeldbepalend voor en een
kenmerkend onderdeel van de vroegere klompenmakerss1te. De won1ng typeert, markeert en
buffert tegeliJkertiJd de naast- en achterliggende blokstal, rookoven en zone voor houtopslag,
BESLUIT:

Artikel 1. Met toepassmg van art1kel 6.1.1 tot en met art1kel 6.1.11 van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013 en art1kel 6.2.1 van het Onroerenderfgoedbesluit
van 16 me1 2014 worden de volgende onroerende goederen def1n1t1ef beschermd als
monument:
de voormalige klompenmakeriJ De K1mpe omvattende het ensemble van blokstal, rookoven,
vroegere klompenmakerswonmg, deels verhard erf met lindeboom en zone voor houtopslag,
Daalstraat 91, Kru1beke (Bazel), bekend ten kadaster: KrUibeke, 2de afdelmg, sect1e A,
perceelnummers 291B (deel), 292H.
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De defin1t1ef beschermde onroerende goederen ZIJn aangeduid op het plan dat als biJlage biJ
dit beslult wordt gevoegd.
De fotoreg1strat1e van de fys1eke toestand van de def1n1tlef beschermde goederen wordt als
biJlage biJ d1t besluit gevoegd.
Art. 2. Het monument heeft de volgende erfgoedwaarden:
1o
h1stonsche waarde;
2°
architecturale waarde.

De erfgoedelementen en de erfgoedkenmerken van het monument ZIJn:
De vroegere klompenmakeriJ De K1mpe omvat het ensemble van de vroegere
klompenmakerswonmg, met de biJhorende blokstal en het lagere werkhuis, en een deels
verhard erf met rookoven, lindeboom en zone voor houtopslag.
De vroegere
klompenmakerswoning
betreft een
bescheiden
woonhuls
met
dubbelhu1sopstand, gebouwd 1n 1912 en parallel aan de straat mgeplant. Het breedhuls
telt één bouwlaag en dne traveeen onder een pannen zadeldak en 1s typologisch als een
boerenarbeidershuls te rangschikken.
De pittoreske baksteenbouw 1s voorz1en van decoratief Uitgevoerd metselwerk. De
straatgevel 1s vernJkt met kleurnJke baksteenbanden 1n gele, lichtgriJZe en be1ge
toonaarden ter hoogte van de getoogde muuropenmgen en het hoofdgestel d1e de
honzontalite1t en de vormgeving benadrukken. Deze licht getmte bakstenen, samen met
het gebruik van de lichtgekleurde metselspeCie, vormen een moo1 contrast met de
donkerrode en mogeliJk handgevormde bakstenen.
De getoogde voordeur met beglaasd bovenlicht, wordt aan weerskanten geflankeerd door
een getoogd venster voorz~en van een sober houten schuifraam. Boven de centraal
geplaatste deur IS er een merkwaardig met plankwerk opgevuld paneel, waar z1ch vroeger
mogeliJk een opschnft of hulsnaam bevond.
Een brum geschilderde geprofileerde houten dakgootbak liJnt het gevelemde af.
De vnJstaande zuideliJke ZIJgevel grenst aan het deels verharde erf. De begane grond heeft
een klem rond venstertJe op manshoogte nabiJ de straathoek, dat h1er wellicht een
decoratieve funct1e had. De vormgeving sluit aan biJ geliJkaardige voorbeelden 1n rurale
architectuur waar deze venstertJes fungeerden als een soort kiJkgaten om van bmnenu1t
de omgevmg 1n het oog te kunnen houden.
De puntgeveltop heeft twee vensters, waarvan het Imker met rondboogvorm het meest
authentieke IS. Een venster met dezelfde vormgeving IS ook aangebracht 1n de noordeliJke
ZIJpuntgeveltop.
Ter hoogte van de oosteliJk geonenteerde achtergevel lengt het pannen zadeldak u1t en
wordt het hoofgestel van de achtergevel deels verstopt door een dakoverstek op houten
schoren. V1a een lage aanbouw staat het woonhuls 1n verbinding met de vroegere
klompenmakeriJ.
De losstaande blokstal van 1917 bevmdt z1ch achteraan 1n het verlengde van het woonhuls
en IS bereikbaar v1a het deels verharde erf Het betreft een haaks op de straat Ingeplant
zeer herkenbaar bakstenen ruraal gebouw van VIJf traveeen onder een ver overkragend
zadeldak bedekt met zwarte en rode Vlaamse pannen, op houten schoren. De voorgevel IS
naar het zu1den gencht vanwege de max1male lichtinval.
Voortgaande op de vormgeving liJken de bakstenen handgevormd.
De blokstal IS toegankeliJk v1a een centraal geplaatste relatief brede houten opgeklampte
deur 1n houten kader en met houten bovenlicht. De geliJkvloerse verd1ep1ng wordt
gemarkeerd door rechthoekige vensters met houten latei, waarvan de dne rechter vensters
de voor klompenmakenJen herkenbare typologie van blokvensters hebben.
De zolderverdieping boven de werkruimte, 1s deels opengewerkt en met houtwerk mgevuld.
Deze droogzolder met kenmerkende verticale en henzontale schoepenbebording bedoeld
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om de klompen 1n te laten drogen, 1s beschut voor zon en regen door het ver overkragend
dak. Het gemetste Imker deel van de bovenbouw 1s voorz1en van een VIerkant houten raam.
De noordeliJk geenenteerde achtergevel IS zoals gebrulkeiiJk blind. Ook de westeliJke
ZIJgevel d1e v1a een JOngere Uitbouw verbonden IS met het woonhuls en de oosteliJke
ZIJgevel met lage Uitbouw hebben geen vensteropenmgen.
De blokstal IS mwend1g functioneel ontworpen met de vroegere werkruimte op de begane
grond en de tot 1n de daknok doorlopende droogzolder op de eerste verd1ep1ng.
Op de geliJkvloerse verd1ep1ng ZIJn de oorspronkeliJke kamerafmetmgen, de dragende
structuur met balklagen heden verstevigd met metalen liggers, het bmnenschnJnwerk en
een brede schouw tegen de westeliJke ZIJgevel behouden.
De open zolderverdieping werd vroeger gebruikt als droogloods en als opslagruimte, later
als berging. De zolder IS opgedeeld 1n twee ru1mtes en voorzien van een sobere begm
20ste-eeuwse spantenstructuur naar verluidt 1n olmenhout. Een deel van de zuidZIJde
(erfZIJde) IS opengewerkt met het voor een klompenmakenJ typische houten stiJl- en
regelwerk.
Tegen de oosteliJke ZIJgevel van de blokstal van 1917 werd op een later tiJdStip een lager
volume aangebouwd bedoeld als Uitbreiding van de werkruimte 1n de blokstaL Dit sober
werkhuis, deels 1n houtbouw en deels in metselwerk, heeft een overstekend mank zadeldak
op schoren en fungeerde als werkhuis. De vroegere openmgen 1n de zu1dgevel,
aanvankeliJk bestemd om de klompen te stapelen en te laten drogen ZIJn nog aanwezig.
Bmnenm bleef de bakstenen vloer tegen de oosteliJke ZIJgevel van de blokstal behouden.
Ten zuldoosten van het woonhuls en ten zu1den van de blokstal bleef UitzonderliJk een
rookoven bewaard. Trad1t1oneel werd deze constructie vanwege veiligheidsredenen op
afstand van het woonhuls en het atelier gebouwd.
Het betreft een kleme baksteenbouw, met VIerkant grondplan. Voortgaande op de
vormgeving liJken de kleme bakstenen handgevormd. Een smal houten opgeklampt
deurtJe, met oud hang- en sluitwerk, 1s aangebracht 1n de westeliJk geenenteerde
straatgevel. De achter- en ZIJgevels ZIJn blind. Schietankers 1n de ZIJgevels. De
puntgeveltop met zadeldakJe bedekt met Vlaamse pannen 1s beschadigd. De gemetste
sokkel bleef wel behouden.
De smalle bmnenru1mte, opgetrokken 1n een tweede laag van gesmterde baksteen, wordt
overwelfd door een gedrukt gemetst tongewelf. Het metselwerk 1s door het vroegere
gebruik nog steeds zwart geblakerd. IJzeren staven in de nok waren bestemd om klompen
aan vast te hangen om te kunnen roken.
Ten zu1den van het woonhuls en de blokstal s1tueert z1ch het deels verharde erf dat vroeger
1n gebruik was als zone voor bescheiden houtopslag. Een of meerdere te verzagen
boomstammen of een kleme hoeveelheld te verwerken hout werd daar 1n open lucht te
rusten gelegd.
Een geknotte lindeboom nabiJ de rookoven, markeert biJkomend deze vroegere zone voor
houtopslag. Voortgaande op de omvang en de moo1 gevormde krum werd deze boom
wellicht biJ de opstart van de klompenmakeriJ 1n het beg1n van de 20ste eeuw geplant en
maakt ze deel u1t van de oorspronkeliJke erfbeplanting. DergeliJke lindebomen werden
trad1t1oneel gebruikt als schermbeplanting of schaduwlinde. Het was gebrulkeiiJk de bomen
zuidwaarts van hulzen aan te planten als zonwenng. Deze lindeboom fungeerde als
schermbeplanting voor de blokstal en houtstapelplaats en als gensterboom ter beve11igmg
van de rookoven.

Art. 3. Voor het beschermde monument gelden de volgende beheersdoelstellingen:
1o
2°

de algemene doelstelling van de bescherming als monument 1s het behoud van de
erfgoedkenmerken en -elementen d1e de bas1s vormen voor de erfgoedwaarden;
de bescherming als monument beoogt het behoud van het gebouwde en aangelegde
erfgoed, met name het geheel van de voormalige klompenmakeriJ omvattende de
blokstal met 1nbegnp van het aangebouwde werkhu1s, de rookoven, de vroegere
klompenmakerswonmg, het deels verharde erf met lindeboom en zone vroeger bestemd
Pag1na 4 van 7

3°
4°

5°

6°

7°

8°

go

10°

11°

12°

13°

14°
15°

voor de opslag van boomstammen en houtvoorraad. Elke beheerdaad vere1st een
gemtegreerde en duurzame aanpak waarbiJ de Impact op het geheel wordt afgewogen
en waarbiJ de draagkracht n1et wordt overschreden;
de afleesbaarheld en herkenbaarheld van de typologie d1e de blokstal, de opslagzone,
de rookoven en het woonhuls kenmerkt d1ent gerespecteerd te worden;
de beschermmg beoogt het behoud van de bultenarchitectuur wat typologie, schaal,
volumewerkmg, vormgevmg en matenaalgebruik van de blokstal en de rookoven
betreft. Het zadeldak en de puntgeveltop van de rookoven ZIJn beschadigd. Herstel
ervan naar oorspronkeliJk voorkomen wordt aanbevolen;
het behoud van de kenmerkende vormgevmg en matenalltelt van de vensters- en
deuropenmgen en van de herkenbare droogzolderconstructie 1n stiJl- 'en regelwerk van
de blokstal wordt vooropgesteld. BIJ vervanging van het oorspronkelijk
bultenschriJnwerk van de blokstal wordt herstel naar ongmeel model nagestreefd;
de beschermmg beoogt het behoud van de planmdellng, mteneurafwerkmg en gebruikte
matenalen van de blokstal, zoals beschreven m de erfgoedkenmerken en
erfgoedelementen. Ook de merkwaardige bmnenconstruct1e van de rookoven, zoals
beschreven m de erfgoedkenmerken en erfgoedelementen is behoudenswaard1g;
de vroegere klompenmakerswoning heeft de kenmerken van een boerenarbe1dershu1s,
exemplansch voor rurale architectuur. De bescherming beoogt het behoud van het
u1twend1g voorkomen, van de beeldwaarde, van de typologie en matenal1te1t (zoals
onder meer de decoratieve gevelafwerkmg, de pannen dakbedekking), van de
volumewerking van d1t eenlaagse gebouw onder pannen schilddak, van de onentat1e en
1nplant1ng parallel aan de straat, en van de VIsuele buffer ter VriJWanng van de
achterliggende klompenmakenJ;
de beschermmg van de lagere aanbouw, d1e vroeger fungeerde als werkhuis, aan de
blokstal, beoogt het behoud van het u1twend1g voorkomen en de volumewerkmg van
deze constructie en de ondergeschikte pos1t1e ten opzichte van de blokstal;
de beschermmg van de vroegere houtopslagzone, beoogt het behoud van het
onbebouwde karakter van de vroegere zone voor houtopslag ten zu1den van het
woonhuls en de blokstal;
de beschermmg beoogt het behoud en de v1suele eenheld van het ensemble van het
deels verharde erf met de vroegere zone voor houtopslag en de rookoven, m relatle tot
de markerende vnJstaande lindeboom;
de beheersv1s1e voor de lindeboom 1s er op gencht om de boom zo oud mogeliJk te laten
worden, het trad1t1oneel beheer te herstellen en verder te zetten, het beeldbepalend
karakter en de erfgoedcontext te bewaren;
de beheersv1s1e stelt mon1tonng van de fys1sche toestand van de lindeboom en ZIJn
standplaats voor om tiJdig problemen te kunnen vast stellen en de nod1ge act1es te
kunnen ondernemen. Daarnaast moet het regelmatig onderhoud door m1ddel van
regulier onderhoud erop gencht ZIJn om de boom zo lang mogeliJk m stand te houden;
m functie van het behoud van de lindeboom 1s het aangewezen beschermende
maatregelen te nemen m geval van werken m de omgev1ng en aandacht te hebben voor
standplaatsbeheer. Het IS eveneens aangewezen zoveel mogeliJk lichtconcurrentie van
andere hoogstammige bomen m de nabiJheld van de lindeboom te vermiJden;
het verdient aanbeveling de lindeboom na afsterven op dezelfde locatle en biJ de
rookoven heraan te planten, vanwege de zeldzaamheld van het h1stonsch gebruik van
een gensterboom annex schermbeplanting en vanwege het beeldbepalend karakter;
het woonhuls IS aan erfZIJde u1tgebre1d met een kle1ne veranda. Deze constructie ligt
bmnen de afbakening van de beschermmg als monument. Het behoud van d1t volume
IS evenwel n1et vere1st. VerwiJdenng, een n1euwe invulling of vervangmg IS mogeliJk,
maar enkel 1n d1e mate dat de erfgoedwaarden van het monument n1et m het gedrang
komen.
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Art. 4. De zakeliJkrechthouder en de gebruiker van het beschermde monument ZIJn verplicht
de 1nstandhoudmg en het onderhoud ervan te verzekeren door:
1o
het goed als een goede hulsvader te beheren en de nod1ge voorzorgsmaatregelen te
nemen tegen schade ten gevolge van brand, bliksemmslag, diefstal, vandalisme, wmd
of water;
2°
de toestand van het goed regelmatig te controleren;
3°
regulier onderhoud Uit te oefenen;
4°
onmiddelliJk passende consol1dat1e- en beve11igmgsmaatregelen te nemen m geval van
nood.
Art. 5. Voor de volgende handelmgen aan het beschermde monument moet een toelatmg
worden aangevraagd:
1o
het plaatsen, slopen, verbouwen of heropbouwen van een construct1e;
het verWIJderen, vervangen, WIJZigen of verstevigen van constructleve elementen;
2°
3°
het verwiJderen, vervangen of WIJZigen van h1stonsche matenalen en het toepassen van
behandelingen met als doel de h1stonsche matenalen te re1n1gen, te herstellen, te
verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantastmg;
4°
het Uitvoeren van de volgende werken aan het dak en de bultenmuren van constructies:
a)
het verWIJderen, vervangen of WIJZigingen van het dakvolume, de dakbedekkmg,
de dakconstructie en gootconstruct1es;
het verWIJderen van voegen en het hervoegen;
b)
het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van de kleur, textuur of
c)
samenstellmg van de afwerkmgslagen;
d)
het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van bultenschn]nwerken,
deuren, ramen, poorten, mclus1ef de beglazmg, beslag, hang- en sluitwerk;
e)
het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van aard- en nagelvaste
elementen, smeediJzer en beeldhouwwerk, mclus1ef n1euwe toevoegingen;
f)
het aanbrengen, vervangen of WIJZigen van opschnften, public1te1tsmncht1ngen of
Uithangborden, met u1tzondenng van verk1ezmgspublie~te1t en met u1tzondenng
van publie~te1ts1nnchtmgen, waarbij wordt bekendgemaakt dat het goed te koop
of te huur 1s, op voorwaarde dat de totale max1male oppervlakte n1et meer
bedraagt dan 4 m 2 en op voorwaarde dat deze n1et bevestigd worden aan de
constructies;
5°
graafwerken 1n functie van het bouwen, verbouwen of heropbouwen van constructies;
6°
het Uitvoeren van de volgende omgevmgswerken:
a)
het plaatsen of WIJZigen van boven- en ondergrondse nutsvoorz1enmgen en
le1d1ngen;
b)
het plaatsen of WIJZigen van afslu1t1ngen;
c)
het aanleggen, structureel en fundamenteel WIJZigen of verWIJderen van wegen
en paden;
het aanleggen of WIJZigen van verharding met een m1n1male gezamenliJke
d)
grondoppervlakte van 30 m 2 of het u1tbre1den van bestaande verhardmgen met
mm1maal 30 m 2 ;
e)
het aanleggen van sport- en spelinfrastructuur of parkeerplaatsen;
7°
het Uitvoeren van de volgende handelingen aan of m het 1nter'1eur van de blokstal:
a)
het Uitvoeren van structurele werken en het toevoegen van meuwe structuren;
het Uitvoeren van werken d1e het u1tz1cht of de mdeling van het 1nteneur WIJZigen;
b)
c)
het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van h1stonsche matenalen en het
toepassen van behandelingen met als doel de h1stonsche matenalen te rem1gen,
te herstellen, te verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantast1ng;
d)
het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van plafonds, gewelven, vloeren, trappen,
wand- en plafondafwerk1ng, bmnenschn]nwerk, mclus1ef de beglazmg, beslag,
hang- en sluitwerk;
e)
het bepleisteren van n1et-beple1sterde elementen of het bepleisteren met een
andere samenstelling of textuur, alsook het ontple1steren van bepleisterde
elementen;
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f)

8°
go
10°
11 o

het beschilderen van ongeschilderde elementen of het schilderen in andere
kleuren of kleurschakeringen of met een andere verfsoort dan de aanwezige;
g)
het plaatsen of vernieuwen van technische voorzieningen, zoals verwarming,
klimaatregeling, elektrische · installatie, geluidsinstallatie, sanitair, liften en
beveilig ingsinstallaties;
het vernietigen van de vegetatie;
het aanplanten, vellen of rooien van de lindeboom en elke handeling die 'een wijziging
van de groeiplaats en groeivorm tot gevolg kan hebben;
het uitvoeren van snoeiwerken aan, met uitzondering van het regulier beheer van de
lindeboom;
elke reliëfwijziging van de bodem, wijziging van het hydrografisch netwerk of ander
werk of handel ingen die impact kunnen hebben op het grondwaterpeil.

Er is geen toelating vereist vàor het onmiddellijk nemen van passende consolidatie- en
beveiligingsmaatregelen in geval van nood, noch voor de uitvoering van regulier onderhoud.

Brussel,

2 'bJ~a~ minister van Mobili~eit, OpenbarEDN_e~:k.g
Buitenlands Beleid, Onroerend

Vlaamse Rand,
- óêcf en Dieren el zijn, .
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